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Utskrift til:  

 

OPPSTART AV ARBEIDET MED KOMMUNEPLAN SIN SAMFUNNSDEL  

 

Sammendrag: 

 

Planstrategien med planprogram ble vedtatt i kommunestyresak 101/16, og vedtaket sier også 

at Nordre Land kommune skal ha en full revisjon av kommuneplan sin samfunnsdel. 

Planarbeidet blir organisert som et prosjekt hvor formannskapet velger to representanter til 

styringsgruppen. Det legges vekt på stort tverrfaglig arbeid, og bred involvering i prosessen. 

  

Vedlegg: 

 

Ingen  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging.  

 

Samfunnsdelen har to hovedinnretninger: 

• Kommunesamfunnet som helhet 

• Kommunen som organisasjon 

 

Kommuneplanen skal videre synliggjøre utfordringer, mål og strategier for kommunen som 

organisasjon. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal gi overordnede mål for sektorenes planlegging og 

retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i den 

kommunale virksomheten. 
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I samfunnsdelen skal det tas strategiske valg for utviklingen av kommunesamfunnet og 

kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er således et godt verktøy for strategisk 

overordnet styring. Dette forsterkes ved å knytte handlingsdelen til samfunnsdelen. Da 

muliggjøres en sterkere strategisk styring og prioritering av arbeidsoppgaver.  

 

Samfunnsdelen til kommuneplanen kan bidra til å styrke medvirkningen i kommunens 

planarbeid og bidra til en bedre politisk styring. Ved at man i samfunnsdelen klargjør hvilke 

planområder og satsingsområder man vektlegger kan den ønskede utvikling i kommunene gis 

en politisk retning. Ved å vektlegge kommunenes prioriterte områder innenfor ulike sektorer 

og tema i samfunnsdelen, åpnes det for en tydeligere og sterkere politisk innflytelse i 

planlegging og forvaltning av kommunene. Planprogram, samfunnsdel med handlingsdel og 

arealdel er underlagt medvirkningskravene etter plan- og bygningsloven. Dette gjelder både 

høring og offentlig ettersyn, og omfatter alle statlige, regionale og kommunale myndigheter, 

andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner som blir berørt av forslaget. 

Satsingsområder som ble vedtatt i Planstrategien, og som skal videreføres i kommuneplanen 

sin samfunnsdel er: 

 

 Demografi  

 Folkehelse og levekårsutfordringer  

 Kompetanse og utdanning  

 Næringsutvikling og sysselsetting  

 Klima, miljø og areal  

 Innovasjon og fornying i kommunale tjenester  

 

Vurdering: 

 

Det er en omfattende og ressurskrevende plan som skal revideres innenfor en stram 

framdriftsplan. Dette krever god oppfølgning av planprosessen og arbeidet foreslås 

prosjektorganisert. Kommunestyret vil formelt sett være prosjekteier og det opprettes en 

styringsgruppe bestående av administrativ og politisk ledelse. Rådmannen er formelt 

prosjektansvarlig og med eksisterende administrative ressurser opprettes prosjektgruppe med 

prosjektleder som rapporter til styringsgruppa om hovedtrekk i arbeidet, framdrift og 

økonomi. Ved sammensetning av prosjekt-gruppe og arbeidsgruppe forutsettes det tverrfaglig 

deltakelse. Prosjektleder/prosjektgruppa vil opprette arbeidsgrupper og innhente kompetanse 

fra eksterne aktører der dette er nødvendig. 

Endelig organisering og bemanning av styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgruppe(r) 

gjennomføres i etterkant av saken om oppstart vedtas. 

 

Involvering og arbeid med planen inn mot de politiske miljøene blir viktig. Kommunestyret 

og formannskapet må sette av minimum to halve dager på arbeid rundt dette. Råd og utvalg 

må også involveres i dette arbeidet. 

 

Tidlig og forpliktende involvering av allmennheten, berørte myndigheter, parter og 

interesseorganisasjoner må prioriteres . Dette kan bidra til å redusere tidsbruken og til å bedre 

kvaliteten på planen. I revisjonsarbeidet vil vi satse på økt bruk av ulike media for å forbedre 

planleggingen, åpne for mer innsyn og legge til rette for medvirkning fra befolkningen. 

 

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 
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tilrettelegging, herunder barn og unge. Planloven fastslår at grupper og interesser som ikke er i 

stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. Det må 

vurderes hvordan vi kan sikre medvirkning fra et bredt spekter av Nordre Land sine 

innbyggere, herunder barn, unge, eldre, innflyttere – norske og utenlandske, småbarnsfamilier, 

funksjonshemmede og hytte-eiere. KS sitt idéhefte «Hvordan involvere innbyggerne» brukes 

til inspirasjon, og motivasjon. 

 

Informasjonsplan: 

- viktig med bred involvering i tidlig fase 

mmeside og facebook, hvor Nordre Land sine innbyggere 

inviteres til å komme med innspill. 

 

 

Medvirkning: 

 

statlige og regionale fagmyndigheter 

 

 

 

småbarnsfamilier, funksjonshemmede, hytte-eiere, velforeninger etc). 

 

Det er laget et estimat på kr 70.000,- for å gjennomføre arbeidsseminar, folkemøter, noe kjøp 

av tjenester for gjennomføring av arbeidet. 

 

Fremdriften vil bli tydelig beskrevet i prosjektplanen, men en grov fremdrift er: 

 

Tiltak Gjennomføring 

Januar Vedtak om planstart 

Februar Godkjenning av prosjektplanen i 

styringsgruppa 

Mars-Juli Medvirkningsfase og faglig utredning 

Juli-September Planbearbeiding 

September-Oktober Høringsfase 

November-Desember Sluttbehandling 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde formannskapet til å legge saken fram for Kommunestyret med slikt 

forslag å fatte slikt vedtak: 

 

1) Det varsles oppstart av revidering av kommuneplanen sin samfunnsdel. 

2) Planarbeidet organiseres som et prosjekt, og formannskapet utpeker to representanter 

som skal sitte i styringsgruppen. 

a.  

b.  

3) Det bevilges kr.70.000,- fra disposisjonsfond. Saldo for disposisjonsfondet reduseres 

fra kr…. til kr …. ( Beløpet vil bli informert om i møtet). 
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NORDRE LAND KOMMUNE, 18.01.17.  

 

Jarle Snekkestad 

Rådmann 

       Bente Øverby  

 
 

 

 
 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 21.02.2017 sak 12/17 

 

Behandling: 

 

Vedtak: 

 

1) Det varsles oppstart av revidering av kommuneplanen sin samfunnsdel. 

2) Planarbeidet organiseres som et prosjekt, og formannskapet utpeker to representanter 

som skal sitte i styringsgruppen. 

a. Ordfører Ola Tore Dokken 

b. Mieke Punie 

3) Det bevilges kr.70.000,- fra disposisjonsfond. Saldo for disposisjonsfondet reduseres 

fra kr. 18.020.289,47 til kr. 17.950.290,47. 

  

 
 

Rett utskrift: 

9. juni 2017 

 

……………………………… 

 
 


